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Wedstrijdvorm: matchplay met driekwart handicapverrekening van de Playing
Handicap;



Voor het begin van de wedstrijd spreken de spelers af of zij 9 of 18 holes spelen. De
finales (1/8 - 1/4 – 1/2 - finale) worden gespeeld over 18 holes;



Handicap: de maximale verrekening is 18 slagen;



Ladders worden ingedeeld naar handicap (maximaal aantal slagen op basis van HCP
36.0)



Ca. 6 spelers per ladder;



Deelnemers spreken zelf af wanneer zij spelen tegen hun laddergenoten;



Gewonnen wedstrijd levert 3 punten op, een verloren wedstrijd 1 punt. Bij gelijke
stand na 18 holes worden de punten gedeeld, ieder 2 punten, niet gespeelde
wedstrijd levert beide partijen 0 punten op;



Een wedstrijd wordt alleen als gespeeld aangemerkt als men afgeslagen heeft op de
eerste tee. Er kan dus niet zonder te spelen een partij gewonnen worden gegeven.
Indien een deelnemer zich tussentijds terugtrekt worden de gespeelde partijen
vervallen verklaard incl. de bijbehorende punten;



In het ladderschema is de datum aangegeven, waarvoor de poule en finale
wedstrijden gespeeld moeten zijn;



Bij gelijke eindstand op de plaatsen 1 en 2 in de ladder volgt een Play Off over 18
holes of meer, tot er een winnaar is. De driekwart handicapverrekening is van
toepassing en indien van toepassing opnieuw vanaf hole 19 (=1);



Na de poulewedstrijden spelen de nummers 1 en 2 van de poule een 1/8 finale, een
kwart finale, halve finale en de finale. In de knock out finales wordt bij een gelijke
stand na 18 holes doorgespeeld vanaf hole 19 (= 1) totdat er een winnaar is. De
driekwart handicapverrekening is dan opnieuw van toepassing.
De winnaars van ladder A en B worden geplaatst. De overige nummers 1 worden
geloot en niet tegen een andere nummer 1. De nummers 2 worden ook geloot met
dien verstande, dat de nummers 1 en 2 uit dezelfde ladder elkaar pas kunnen treffen
in de finale.
Bij meer dan 8 poules volgen er voorwedstrijden.
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